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давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмии диссертатсияи 

Турсуматова Равно Аҳмадҷоновна дар мавзӯи “Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумй (дар асоси маводҳои забони хориҷӣ)” , ки ба шӯрои 

диссертатсионии 6D.KOA-026-H назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагога аз рӯйи ихтисоси 13.00.01- педагогакаи 

умумй, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагога) пешниҳод шудааст, ризоият медиҳам.
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Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосии 
муқарризи расмй ба ҳисоб меравад, (сурога,
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телефон, почтам электрони, суротаи сомона, 
дараҷаи илмй ва вазифа)
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Номгӯи интиш ороти асосии муқарризи расмй аз 
руйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои 
илмии тақризш аванда дар 5 соли охир (на зиёда 
аз 15 интиш орот)
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